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Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering – op 22 mei 

in Lichtervelde – werd het jaarverslag 2013 voorgesteld. 

Traditioneel vindt u in dit nummer van wvi-info een 

beknopte samenvatting van de opvallendste feiten, 

trends en evoluties. Natuurlijk kunt u het volledige 

jaarverslag nalezen en downloaden op onze website.

Wvi is bezig met een strategische oefening waarmee 

we ons nog sterker willen profileren als verlengstuk 

van de lokale besturen en als gangmaker van de inter-

gemeentelijke samenwerking. Ons jaarverslag toont 

aan dat we daar al aardig in slagen: als projectontwik-

kelaar van bedrijfshuisvesting en woonprojecten en 

als studiebureau en advies- en kenniscentrum voor 

milieu- en ruimtegebonden materies.

Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen 

aan de goede resultaten van 2013 – de vennoten, onze 

bestuursorganen en de medewerkers van wvi – willen 

we van harte bedanken.

Veel leesplezier – en een deugddoende vakantie!

Geert Sanders

algemeen directeur

www.wvi.be
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wvi blijft verlengstuk
van de gemeente

Wvi blijft zich profileren als duurzame en kwaliteitsvolle 
projectontwikkelaar, als studiebureau en advies- en kennis-
centrum. In al die rollen blijven we het verlengstuk van de 
gemeente. Tegelijk treden we steeds sterker op als stimulator 
en coördinator van samenwerking tussen lokale besturen.

2013: de krachtlijnen

vooraf

 Strategische visie. In 2013 werkte wvi voort aan de 

operationalisering van de nieuwe strategische visie. We 

willen ons nog sterker profileren als verlengstuk van de 

lokale besturen en als gangmaker van de intergemeente-

lijke samenwerking. Het veranderingsproject wordt 

opgevolgd door een stuurgroep waarin ook de burge-

meestersconferenties van de Westhoek, Midwest en 

Brugge-Oostende vertegenwoordigd zijn. Op tafel liggen 

momenteel twee denksporen.

• De burgemeestersconferenties die dat wensen, kun-

nen verzelfstandigen in een autonome structuur met 

eigen financiering. Wvi zal dit verder ondersteunen.

• Wvi kan in de drie regio’s projectbureaus opzet-

ten met medewerkers die ter plaatse aan de slag gaan. 

Zo’n projectbureau creëert geen nieuwe bestuurslaag, 

maar fungeert als gangmaker voor operationele en uit-

voerende projecten – en dan vooral voor vernieuwende 

opdrachten, waarvan wvi het voortraject kan trekken. Als 

aanspreekpunt kan zo’n projectbureau ook een bemidde-

lende, informerende en faciliterende rol spelen en sneller 

inspelen op noden en wensen van de gemeenten.

Beide voorstellen worden in 2014 getoetst en uitgediept.

Bedrijfshuisvesting. De aankoop bleef hangen op 

35 hectare. Er werd voor 34 hectare kavels verkocht aan 

103 bedrijven. Momenteel is 970 hectare in ontwikkeling, 

gespreid over 74 terreinen. Er is 61 hectare bouwrijpe 

bedrijfsgrond beschikbaar. Een grote golf van afgeronde 

planningsprocessen zorgt ervoor dat we de komende 

jaren heel wat bouwrijpe grond op de markt kunnen 

brengen. Toch beschikken we nog niet over een ijzeren 

voorraad: een nieuwe planningsgolf blijft daarom nodig.

Voortaan ontwikkelt wvi alleen nog CO2-neutrale bedrij-

venterreinen. Bedrijven krijgen advies en begeleiding om 

energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen te 

implementeren. We blijven ook inzetten op bedrijfsverza-

melgebouwen, waar veelal lokale bedrijven kleine modu-

les kunnen aankopen. In sommige gevallen stellen we 

projectzones ter beschikking waar private ontwikkelaars 

bedrijfsverzamelgebouwen kunnen realiseren.

Kostenefficiënt ontwikkelen wordt een topprioriteit. Kosten 

waar wvi geen greep op heeft – onder meer voor archeolo-

gisch onderzoek en de aanleg van nutsleidingen  – wegen 

sterk door op de verkoopprijs van de percelen.

Woonprojecten. Er blijven erg weinig gronden beschik-

baar. Toch konden we in 2013 iets meer aankopen: 5 hec-

tare. We verkochten 40 procent meer kavels dan in 2012 

(114 kavels in 21 projecten), al blijven kopers in econo-

misch moeilijkere tijden vaak wat langer aarzelen. We 

krijgen steeds meer ervaring met duurzame projecten,  

van wisselend ambitieniveau. Daarnaast blijven we 

lokale  besturen ondersteunen om hun sociale projecten 

te realiseren, nu de vroegere subsidieregeling is omgezet 

in een systeem van renteloze leningen.

Ruimtelijke planning en mobiliteit. Eerstelijnsadvies op 

het gebied van ruimtelijke planning en mobiliteit blijft 

een kerntaak, al krijgen we steeds vaker gespecialiseer-

de taken op ons bord. We werkten aan een honderdtal 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan 

er 21 werden goedgekeurd. Daarnaast bekeken we onder 

meer de efficiënte invulling van ruimtelijke infrastruc-

tuur en de toekomst van parochiekerken. We hielpen  

gemeenten ook bij de opmaak van hun register onbe-

bouwde percelen en andere GIS-taken.

Milieu, natuur, klimaat en energie. Ook hier blijft eer-

stelijnsadvies – bijvoorbeeld voor Vlarem – erg belang-

rijk en profileren we ons als kwaliteitsvol studiebureau. 

Als lokale entiteit voor het Fonds ter Reductie van de 

Globale Energiekost (FRGE) verlenen we groene lenin-

gen: in 2013 ging het om 285 dossiers voor een bedrag 

van 2 miljoen euro. We doen zelf ook thermografische 

scans om de efficiëntste energie-ingreep te helpen 

bepalen. We helpen de gemeenten ook om hun woon-

patrimonium en hun gemeentelijke infrastructuur ener-

giezuinig te maken – zeker een van de grote uitdagingen 

voor de komende jaren.

Regionaal en internationaal. In de drie regio’s richten 

gemeenten steeds vaker ad hoc samenwerkingsverbanden 

op die kosten- en efficiëntievoordelen opleveren, bijvoor-

beeld op het gebied van aankopen, personeel of ICT. Wvi 

wil die interlokale samenwerkingsvormen versterkt onder-

steunen. Daarnaast blijven we inzetten op de grensover-

schrijdende en Europese samenwerking, die vernieuwende 

initiatieven kan helpen inspireren en realiseren.

Het jaarverslag 2013 kunt u integraal lezen 

en downloaden op onze website www.wvi.be 

(klik bij Publicaties).

speciale editie:  
jaarverslag 2013

adres etiket
komt hier
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De verkoop trok aan, al blijken kopers langer te aarzelen. 
Wvi vergaart waardevolle knowhow door – ook klein-
schalige – duurzame woonprojecten te realiseren.

 Aankoop. Doordat zo weinig gronden op de markt 

komen, blijkt het moeilijk om gronden voor verkavelin-

gen aan te kopen. Toch kon wvi in 2013 vijf hectare grond 

verwerven, één hectare meer dan in 2012. De voorraad 

realiseerbare terreinen bedraagt 147 hectare. Momenteel 

zijn er 90 projecten in ontwikkeling. 

Verkoop. In 2013 verkochten we 114 kavels in 21 verkave-

lingsprojecten, 40 procent meer dan in 2012. Blikvangers 

waren Gistel (Steenbakker), Zonnebeke (Ter Berken) en 

Izegem (Klein Harelbeke). De vraag naar betaalbare kavels 

blijft groot, maar potentiële kopers aarzelen langer en de 

banken eisen meer eigen inbreng. De gemiddelde ver-

koopprijs bedraagt 150 à 200 euro per m². Door de kavel-

indeling, de oriëntatie en de schakeling van woningen en 

garages te optimaliseren, kunnen we een compacter lot 

koppelen aan een ruimer openbaar domein, wat de kwali-

teit van de woonomgeving versterkt.

Inbreidingsgerichte projecten. Nu het stedenbouwkun-

dige spreidingspatroon verschuift naar een concentratie- 

en verdichtingspatroon zet wvi sterker in op het omvor-

men van verlaten bedrijfsruimten en op kernversterking. 

Wvi kan zulke inbreidingsgerichte projecten ook regisse-

ren in opdracht van de gemeente of realiseren in samen-

werking met de privésector.

Duurzaamheid en nieuwe woonvormen. Energiezuinig  

en duurzaam bouwen krijgt steeds meer aandacht. 

De multidisciplinaire expertise die daarvoor nodig is, 

heeft wvi bij uitstek in huis. Afhankelijk van de locatie 

kiezen we voor duurzame projecten met een gemid-

deld tot hoog ambitieniveau. Op de unieke duurza-

me stadsuitbreiding De Vloei in Ieper worden in juni 

de infrastructuurwerkzaamheden aangevat. Ande-

re blikvangers waren het project Steenbakker in Gistel, 

met veel  aandacht voor groen en water, de sociale mix 

duurzame projecten in de lift
woonprojecten

ruimtelijke planning en mobiliteit

steeds meer gespecialiseerde taken

 Visievorming en beleidsuitvoering. Het gemeente-

lijke ruimtelijk structuurplan (GRS) vormt de basis voor 

een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). De 

voorbije jaren heeft wvi aan 35 GRS gewerkt, waarvan er 

intussen 32 zijn goedgekeurd. In 2013 werkten we aan 100 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUPS) 

waarvan er 21 werden goedgekeurd. Veel aandacht ging 

ook naar verkavelingsplannen, inrichtingsplannen voor 

bedrijventerreinen, beeldkwaliteitsplannen en naar ste-

denbouwkundig ontwerp om potenties van sites te 

onderzoeken in Oostkamp, Houthulst en Klemskerke.

Gemeentelijke visievorming en uitvoeringsgerich-
te plannen blijven belangrijk, maar de waaier van 
 studies en plannen wordt alsmaar breder: van visies 
op de gemeentelijke infrastructuur tot denkwerk 
over de toekomst van parochiekerken.

Gespecialiseerde taken. Wvi deed onder meer een 

locatie onderzoek voor het containerpark in Hooglede 

en maakte een afwegingskader voor het spoorweg-

erfgoed langs de provinciale groene assen. We begeleid-

den gemeenten bij het regisseren van ruimtelijke pro-

jecten zoals het woonproject Gitsestraat in Roeselare  

en het kernversterkend project op de brouwerijsite in 

 Kortemark. Daarnaast onderzochten we ook de herbe-

stemming van sites en publieke gebouwen. Onder meer 

voor de gemeente Beernem maakten we een visie op 

om gemeentelijke infrastructuur optimaal in te  vullen: 

in welk gebouw op welke site hoort welke activiteit 

het best thuis?

Toekomst parochiekerken. Wvi staat gemeenten bij die 

voor hun parochiekerken een zinvolle publieke neven- of 

herbestemming zoeken: een vergaderlocatie, een biblio-

theek, een columbarium enz. Samen met het bisdom en 

het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) – 

hét expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaande-

ren – werkten we daarvoor een aanpak uit die steunt op 

openheid, respect voor het erfgoed en flexibiliteit. Voor 

gemeenten die dat wensen, werkt wvi samen met een 

externe architect concrete scenario’s uit.

project François Deleustraat in Mesen het duurzame woonproject Steenbakker in Gistel

GRUP Zeedijk Heist te Knokke-Heist



 Het hoge aankooptempo van de voorbije 

jaren werd enigszins vertraagd. Wvi zet in op 

kostenefficiëntie en CO2-neutraliteit en ver-

kent onder meer de formule van projectzones, 

waar private ontwikkelaars bedrijfsverzamel-

gebouwen kunnen realiseren.

In ontwikkeling. In 2013 werkte wvi aan 74 pro-

jecten die samen goed waren voor 970 hectare.  

Belangrijke realisaties waren onder meer de 

nieuwe bedrijventerreinen Zandberg Ingelmun-

ster, De Kalkaert Middelkerke, De Briekhoek 

Moorslede en bedrijfsverzamelgebouwen in 

Blankenberge en Veurne.

Aankoop en verkoop. Bruto werd 35,3 hectare 

aangekocht. Het hoge aankooptempo van de 

voorbije jaren viel enigszins terug. Wvi blijft 

volop gebruikmaken van het recht om onbe-

nutte of onderbezette percelen terug te kopen 

(11,8 hectare). Er werd bijna 34 hectare verkocht: 

verdeeld over 39 terreinen werden 103 bedrij-

ven gehuisvest. De percelen die we op de markt 

brengen, gaan vlot van de hand.

Nieuwe planningsgolf nodig. De vraag naar 

bouwrijpe percelen blijft groot, al zorgen de 

 crisis en de defensieve houding van de banken  

er wel voor dat investeringsbeslissingen worden  

vertraagd. Vooral kleinere percelen blijven in 

trek. In sommige regio’s blijkt een deel van de 

vraag moeilijk in te vullen. De voorraad bedroeg 

in 2013 bijna 620 hectare, waarvan 61 hectare 

bouwrijp is. 

Een grote golf van ruimtelijke planningsproces-

sen – die broodnodig waren om structurele  tekor-

ten weg te werken – heeft op korte termijn soelaas 

gebracht: we kunnen de komende jaren heel wat 

bouwrijpe grond op de markt brengen. Om dat 

ook op (middel)lange termijn  te kunnen doen, is 

een nieuwe golf van planningsprocessen  onont-

beerlijk. Daarom moeten de diverse  beleids-

niveaus hun inspanningen volhouden en werk 

maken van nieuwe taakstellingen en bestem-

mingsprocessen. Uit ervaring weten we immers 

dat het hele plannings- en ontwikkelingstraject 

10 tot 15 jaar in beslag neemt.

Kostenefficiëntie. De ontwikkeling van bedrij-

venterreinen wordt alsmaar complexer. Het ver-

wervingstraject, het archeologisch onderzoek 

en de aanleg van nutsleidingen wegen op de 

doorlooptijd en de kostprijs. De gemiddelde ver-

koopprijs van bedrijfsgrond is intussen opgelo-

pen tot 90 euro per m2. Om te vermijden dat de 

kosten ontsporen, moet wvi zo kostenefficiënt 

mogelijk ontwikkelen. Dat wordt niet gemakke-

lijk: het grootste deel van de kosten hebben we 

niet zelf in de hand, de grond- en onteigenings-

prijzen stijgen en voor het overgrote deel van de 

bedrijventerreinen (de ‘greenfields’) vallen de 

subsidies van de Vlaamse overheid weg.

De meeste gemeenten staan onder zware 

budgettaire druk. Wvi onderzoekt daarom ook 

of vanuit de ontwikkeling van bedrijventerrei-

nen middelen kunnen worden gegenereerd 

voor andere investeringen: de aanleg van een 

containerpark, een loods of andere publieke 

infrastructuur.

Bedrijfsverzamelgebouwen en projectzones. 

Wvi blijft bedrijfsverzamelgebouwen realiseren. 

Die formule is vooral geschikt voor kleinschalige 

lokale bedrijven, die er een of meer modules kun-

nen aankopen en zelf kunnen inrichten. Nieuwe 

gebouwen in Blankenberge en Sint-Eloois-Winkel 

(Ledegem) zijn intussen uit verkocht. In Vleteren 

(Fleternasite) zal een bedrijfsverzamelgebouw 

begin 2016 instapklaar zijn. 

Als we merken dat de lokale vraag naar modu-

les van 150 tot 300 m2 groot is, realiseren we de 

Het hoge aankooptempo van de voorbije 
jaren werd enigszins vertraagd. Wvi zet in 
op kostenefficiëntie en CO2-neutraliteit en 
verkent onder meer de formule van project-
zones, waar private ontwikkelaars bedrijfs-
verzamelgebouwen kunnen realiseren.
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kostenefficiëntie 
wordt prioriteit

en de betaalbaarheid, en de kleinschalige verkaveling 

Goed  Ter Ooigem in Pittem. We verkennen ook nieuwe 

woonvormen: zo willen we in Brugge een cohousing-

project faciliteren.

Begeleiding publieke (woning)bouwprojecten. Gemeen-

tebesturen en OCMW’s blijven met wvi samenwerken 

om eigen projecten voor bejaarden, alleenstaanden en 

kleine gezinnen te realiseren, maar 2013 was wel een 

overgangsjaar. De Subsidie Bouw en Renovatie (SBR) 

voor sociale huisvesting werd omgezet in een systeem 

van renteloze leningen. Daardoor liep de uitvoering 

vertraging op. Wvi blijft haar gemeenten en OCMW’s 

on verminderd begeleiden. De projecten in De Haan 

(Kardinaal Mercierlaan), Mesen (Deleustraat) en Wiels-

beke (Molenstraat) werden  verder afgewerkt. Projecten  

in Heuvelland (Nieuwkerke,  Bloementuil)  werden in de 

 steigers gezet.

bedrijfshuisvesting
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ROP. Wvi ondersteunt de gemeenten ook bij de vele GIS-

taken die de overheid hen oplegt. Een voorbeeld is de 

opmaak van het register onbebouwde percelen (ROP), 

waarvoor onze GIS-cel een efficiënte methodiek heeft 

ontwikkeld. Vijf gemeenten besloten onze expertise aan 

te boren en hun ROP door ons te laten opmaken. 

WinVorm. Sinds 2012 lanceert WinVorm – een samen-

werkingsverband waarbij ook wvi betrokken is – de 

Oproep WinVorm. Dat is een selectieprocedure die is 

gebaseerd op de Open Oproep van de Vlaams Bouw-

meester, maar die laagdrempeliger en lokaal verankerd 

is. Wvi begeleidt gemeenten die een dossier willen indie-

nen. In 2013 werden zeven opdrachten volgens deze pro-

cedure toegewezen.

Mobiliteit. Sinds 1 maart 2013 gelden nieuwe regels 

voor het lokale mobiliteitsbeleid. Wvi begeleidt zeven 

gemeenten bij de herziening van hun mobiliteitsplan. 

Daarnaast werd op vraag van het Westhoekoverleg werk 

gemaakt van een visie op mobiliteit in de regio. Dat lever-

de voorstellen op om het openbaar vervoer te versterken. 

Wvi maakte verkeersstudies op voor de dorpskern van 

Ooigem en het centrum van Moorslede.

bedrijfsgebouwen zelf. In andere gevallen zoeken we naar 

vormen van publiek-private samenwerking: we zetten 

projectzones in de markt waarop private ontwikkelaars 

bedrijfsverzamelgebouwen kunnen realiseren. Voorbeel-

den zijn zones in Staden en Brugge (Lissewege Kazerne).

Duurzame kwaliteit, duurzaam beheer. In 2013 zette wvi 

vooral in op CO2-neutraliteit, een subsidievoorwaarde 

van de Vlaamse overheid. Vijf CO2-neutrale bedrijventer-

reinen gingen in verkoop, wat het totaal op negen brengt. 

Om bedrijven te helpen, verlenen  we hun energieadvies 

op maat en zoeken we samen met hen naar energiebe-

sparende en kostenefficiënte oplossingen, zo mogelijk al 

in de fase van de bouwplannen. Daar staan de bedrijven 

open voor: ze beseffen dat ze de meerkosten snel terug-

verdienen. Om de beoogde duurzame kwaliteitsniveaus 

te halen en op peil te houden, zet wvi onder meer een 

technisch parkmanager in. Die ziet er op toe dat bedrijven 

de voorwaarden en voorschriften respecteren.

Revitalisering. Wvi heeft een multidisciplinaire aanpak uit-

gewerkt om de revitalisering van oude terreinen duurzaam 

en geïntegreerd aan te pakken. Op Heernisse (Diksmuide) 

werd een relighting-studie opgestart en werden de riolering 

en de wegenis heraangelegd. Ook in Ieper (Ieperleekanaal) 

en Pittem werden initiatieven genomen. De Vlaamse over-

heid voorziet in haar nieuwe subsidiebesluit meer steun 

voor reconversie. Daarnaast legt wvi een eigen fonds aan 

om reconversie- en revitaliseringsprojecten te ondersteu-

nen en de last voor de gemeente te verlagen.
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 Regio-overlegtafels. In samenwerking met de Provin-

cie West-Vlaanderen organiseert wvi regionale forums voor 

milieuverantwoordelijken en verantwoordelijken ruimtelij-

ke ordening. Die overlegforums snijden actuele thema’s aan 

en stimuleren ambtenaren en beleidsverantwoordelijken 

Milieu. Wvi volgt de snel evoluerende milieuregel-

geving op de voet en bezorgt de gemeenten eerstelijns-

advies, onder meer over de Vlarem-regelgeving. We 

maakten Vlarem-checklists op die de gemeenten als lei-

draad kunnen gebruiken. In 2013 hebben we 56 milieu-

vergunningsdossiers geadviseerd en twee dossiers 

opgemaakt. Van de 18 mer-screenings die we opmaak-

ten, kregen er al negen een ontheffing. Daarnaast boden 

we ondersteuning bij milieujaarprogramma’s, bodem-

saneringen en de uitbouw van een integraal water beleid. 

We blijven ook werk maken van duurzaam  bouwen en 

duurzame stedenbouw: uit het pilootproject De Vloei in 

Ieper puurden we een ‘Handboek duurzame kwaliteit 

woonprojecten’ waarmee we duurzame projecten staps-

gewijs en geïntegreerd aanpakken.

Vier keer per jaar organiseren we in de drie regio’s een regi-

onaal overleg voor de gemeenten. Wvi heeft twee inter-

regionaal, grensoverschrijdend, Europees

Eerstelijnsadvies bij milieudossiers en natuurstudies  blijven 
belangrijk, maar klimaat en energie winnen aan belang. 
Wvi  profileert zich als partner voor gemeenten die een lokaal 
energie- en klimaatbeleid willen ontwikkelen.

Versterkt samenwerken

In de schoot van de regio’s richten gemeenten steeds 
vaker ad hoc samenwerkingsverbanden op die kosten- 
en efficiëntievoordelen opleveren. Wvi blijft inzetten op 
grensoverschrijdende en Europese samenwerking, die ver-
nieuwende initiatieven kan inspireren en ondersteunen.

gemeentelijke milieu- en  duurzaamheidsambte naren in 

dienst die in vier gemeenten actief zijn.

Natuur. Wvi verleent expertadvies op het gebied van 

natuurbeheer en -ontwikkeling, flora- en vegetatiekunde 

en landschapsarchitectuur. We maakten zeven gemeen-

telijke natuurstudies op en gaven onder meer advies voor 

bermbeheerplannen en een bijentuin in Knokke-Heist. 

Daarnaast waren er gemeenteoverschrijdende studies 

voor Vloethemveld-Duivelsnest-Vuile Moere en voor 

het Kanaal Kortrijk-Bossuit. Een blikvanger was ook het 

natuurbeheerplan voor het uitgebreide Zwin, met maat-

regelen om de vogelstand van weleer te herstellen.

Klimaat en energie. Zowel in de strijd tegen de klimaat-

verandering – mitigatie – als in het beheersen van de gevolgen  

– adaptatie – krijgen de gemeenten een belangrijke rol. Wvi 

staat hen bij om een lokaal  energie- en klimaat beleid te ont-

om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook voor het werk-

gebied GIS organiseert wvi samenwerking en overleg in de 

regio’s. Elke regio heeft een laagdrempelige collega-groep 

van gemeentelijke GIS-verantwoordelijken die 3 tot 4 keer 

per jaar samenkomt.

Regionaal overleg. Het Westhoekoverleg vergaderde 

negen keer. Allerlei actuele thema’s kwamen aan bod, 

met als blikvanger de toekomst van de parochiekerken. De 

Westhoek telt 112 kerken, vaak in kleine plattelandskernen. 

In gemeenten met weinig financiële draagkracht ligt een 

neven- of herbestemming voor publieke functies niet voor 

de hand. Daarom heeft de Vlaamse overheid de Westhoek 

erkend als pilootregio voor een denkoefening. Wvi maak-

te een inventaris op en bracht vertegenwoordigers van de 

gemeente en van de lokale kerkelijke overheid samen voor 

overleg. Dat leverde een breed gedragen beleidsdocument 

op, dat als basis kan dienen voor het langetermijnbeleid 

van de gemeente en de kerkfabriek.

In de regio Roeselare-Tielt kwam ook het Midwestoverleg 

negen keer samen. Veel aandacht ging naar de bestaan-

de en potentiële samenwerkingsverbanden. Bestaande 

werkgroepen voor wonen, sport, erfgoed werden aange-

vuld met werkgroepen rond ICT, gezamenlijke aankopen, 

het delen van personeel, technische opdrachten, welzijn 

en Europese projecten. Een andere blikvanger was het pro-

ject stationsomgevingen: Roeselare, Izegem, Ingelmun-

ster, Lichtervelde en Tielt sloten een samenwerkingsover-

eenkomst af om hun stationsomgeving te ontwikkelen.

In de regio Brugge-Oostende kwam het burgemeesters-

overleg vijf keer samen. Veel aandacht ging naar de voor-

bereiding van de brandweerhervorming. Ook werden initi-

atieven genomen om de vele samenwerkingsverbanden in 

de regio te structureren. 

Grensoverschrijdend. De EGTS Eurometropool stelde haar 

strategie voor de periode 2014-2020 voor. Ze werd opge-

bouwd rond drie assen: de ontwikkeling van het sociaaleco-

nomische potentieel; de versterking van de interne mobi-

liteit en de internationale bereikbaarheid; een blauwe en 

groene metropool. De werking van de EGTS werd gereorga-

niseerd op maat van de strategie. Een blikvanger was ook 

het project Invest in Eurometropolis, dat gemeenschappe-

lijke promotieacties opzet om investeerders aan te trekken. 

Met Dunkerque en Côte d’Opale werd onder meer gewerkt aan 

een grensoverschrijdende kaart voor het openbaar vervoer. 

Andere samenwerkingen gingen over de verbetering van de 

waterafvoer bij hoogwater in het grensgebied, de kennisuit-

wisseling rond ruimtelijke planning en grensoverschrijdend 

sporten. Ook werden druk bijgewoonde vormingsdagen geor-

ganiseerd voor inwoners van de grensregio.

Europees. Wvi blijft gemeenten ondersteunen die pro-

jecten willen indienen voor Europese programma’s en 

bereidt alvast de nieuwe programmatieperiode 2014-2020 

voor. Voor Future Cities – een project rond klimaatadap-

tatie – werkte wvi voort aan de duurzame wijk De Vloei in 

Ieper. Het Interreg IVB-project Sintropher loopt nog tot 

midden 2014: de gemeenten Veurne, Diksmuide en Koksij-

de brachten projecten in om hun stationsomgeving aan-

trekkelijker en toegankelijker te maken. In het project  

Manage+ bouwde wvi voort aan de communicatie- en 

marketingstructuur voor de Suikerfabriek in Veurne. 

Intussen is ook een stedenbouwkundige vergunning ver-

leend voor het beheercentrum op de site. Ten slotte werkt 

wvi in het Europese project ACE een strategie uit om de 

CO2-uitstoot op bedrijventerreinen drastisch te vermin-

deren. Er werd onder meer een methodiek ontwikkeld om 

de haalbaarheid van warmtenetten te onderzoeken.

wikkelen. Met energiedoorlichtingen en haalbaarheidson-

derzoeken ondersteunen  we gemeenten die hernieuwbare 

energiesystemen willen  implementeren of hun woonpatri-

monium en hun gemeentelijke infrastructuur energiezuinig 

willen maken. Dat laatste wordt een van de grote uitdagingen 

voor de komende jaren. 

Ook bieden we – samen met de Provincie en de distribu-

tienetbeheerders – een ondersteuningspakket aan voor 

gemeenten die willen deelnemen aan het Europese Burge-

meestersconvenant (Covenant of Mayors). Door zich ertoe 

te verbinden de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 

2020 met minstens 20 procent te verminderen, dragen ze 

hun steentje bij aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Energieleningen. Sedert 1 mei 2011 neemt wvi de rol van 

Lokale Entiteit op voor het federale Fonds ter Reductie 

van de Globale Energiekost (FRGE). Dat verleent particu-

lieren in aangesloten gemeenten goedkope leningen voor 

energie zuinige ingrepen – een nieuwe condensatieketel, 

een  zonneboiler, een warmtepomp, dakisolatie enz. In 

2013 werden 285 dossiers goedgekeurd voor een bedrag van 

2 miljoen euro. Wvi voert ook thermografische scans uit bij 

particulieren die zo’n groene lening aangaan om te bekij-

ken welke ingreep het meeste rendement oplevert. In een 

piloot project in  Roeselare bekijken we momenteel of we 

dat energieadvies ook op het niveau van de straat of de wijk 

 kunnen organiseren.

Klimaat en energie 
op voorplan

milieu, natuur, energie en klimaat

vooral in de Westhoek is de toekomst van de parochiekerken 
een actueel thema

ook rond de waterproblematiek wordt in de West-Vlaams/
Noord-Franse grensregio samengewerkt

het Zwin


